
ประเด็นคําถาม 

รายการข้อสงวนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทนุอาเซยีน (ACIA)  
และแนวทางการเปิดเสรรีายการสงวนช่ัวคราว ๓ สาขา  

 
ประเด็นด้านกฎหมาย – รัฐธรรมนญู (มาตรา ๑๙๐) 
ถาม ได้มีการขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาจากรัฐสภา (ตาม รธน. มาตรา ๑๙๐) หรือไม ่? 
ตอบ รายการข้อสงวนเป็นสาระสําคัญที่มีผลผูกพันกําหนดสาขาที่ไทยจะเปิดเสรีให้อาเซียน และเป็นส่วนหน่ึงของ

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ซ่ึงได้มี
การลงนามแล้วเม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ขาดประเทศไทยท่ียังไม่ให้สตัยาบัน
ความตกลงฯ) ทั้งน้ี ความตกลงฯ อยู่ภายใต้แผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) 
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับร่างปฏิญญาว่าด้วย
แผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบแล้วเม่ือวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๓/๒๒๕๑๐ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑)    
 

ถาม ได้มีการหารือกับหน่วยงานและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในช่วง
ก่อน/ระหว่างการเจรจาหรือไม่อย่างไร ?  

ตอบ ๑.  การประชุมหารือ/ช้ีแจง 
๑.๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ๒๓ 
หน่วยงาน เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดของรายการข้อสงวนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) 
ณ สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน 
๑.๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสาร 
มวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร เพ่ือให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งแนวทางใน
การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีในภาคการเกษตร ป่าไม้ และประมงภายใต้
ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ณ รัฐสภา 
๑.๓ เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา เพ่ือขอช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIA และ
แนวทางการเปดิเสรีรายการสงวนช่ัวคราว ๓ สาขา ภายใต้ความตกลง AIA 

  
๒. การสัมมนา 
 ๒.๑ เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ความ 
ตกลง ACIA เพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement: ACIA) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน โดยมีผู้ตอบรับเข้าร่วม ๕๕๓ ราย 
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๓. การจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
๓.๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ จัดวิทยากรเข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ความตกลงอาเซียน ในเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การ
ปรับปรุงพันธ์ุพืช และการทาํป่าไม้จากป่าปลูก ซ่ึงจัดโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสาร 
มวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร ณ รัฐสภา  

 

๔. การทําหนังสือช้ีแจง/ทําความเข้าใจ 
๔.๑   เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ หนังสอืถึงประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ เรื่อง ขอให้ยับย้ังการเปิดเสรีในภาคการเกษตร ป่าไม้ และ
ประมงภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) (หนังสือด่วนท่ีสุด ที่ อก ๐๙๐๔/๐๐๐๓๖๖)  

๔.๒   เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ หนังสอืถึงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ เรื่อง ปัญหาการเปิดเสรีการลงทุนท่ีมีผลกระทบต่อเกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น 
และผู้ประกอบการรายย่อย (หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี อก ๐๙๐๔/๐๐๐๓๖๗)  

๔.๓   เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ หนังสอืถึงสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้อเสนอของมูลนิธิ
เกษตรกรรมย่ังยืน (ประเทศไทย) เรื่องการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) (หนังสือ
ท่ี อก ๐๙๐๔/๐๐๐๔๑๑)  

๔.๔   เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ หนังสอืถึงเครือข่ายสง่เสริมการใช้ยาจากสมุนไพรแห่งประเทศไทย 
เร่ือง การพิจารณายับย้ังการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ACIA (หนังสือที่ อก ๐๙๐๔/
๐๐๐๔๑๒)  

 

๕. การตอบกระทู้ 
๕.๑   เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตอบกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา เร่ือง ท่าทีจุดยืนและการ

ดําเนินงานของไทยในเรื่องขอ้สงวนการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงการลงทุน ของ นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ 
และเรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ของ นายสุรเดช จิรัฐติเจริญ 
 
๖. การจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
 ๖.๑ จัดทําหนังสือ “ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพ่ือเผยแพร่การดําเนินงานและแผนงานที่
สําคัญที่จะต้องดําเนินการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในการปรับตัวและสามารถใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้
อย่างเต็มที่ 
 ๖.๒ เผยแพร่ข้อมูลผ่านข่าวแจกของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN News) ทุกครั้งท่ีมีความ
คืบหน้าของการเจรจาจัดทําแผนงาน AEC Blueprint จนกระทัง่ได้ข้อสรปุของแผนงานดังกล่าว 
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 ๖.๓ จัดทําหนังสือวารสารการค้าโลก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีการดําเนินงานของอาเซียน เม่ือ
วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพ่ือเผยแพร่การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจที่สาํคัญต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๖.๔   เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์กรมเจรจาฯ www.dtn.go.th และ www.thaifta.com เวบไซต์ของ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th ซ่ึงเช่ือมโยงกับเวบไซต์ของหน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจและการลงทุนอ่ืนๆ ด้วย 
 
๗.  การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนงัสือพิมพ์ 

๗.๑   ดําเนินการเผยแพร่ขอ้มูล/ข้อเท็จจริงผ่านสื่อวิทยุ (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
สถานีวิทยุคลื่น FM ๙๐.๕ MHz และ AM 819) รวมทั้งข่าวสําหรับสื่อมวลชน รายละเอียดปรากฏในตาราง 
และโทรทศัน์ (รายการกรองสถานการณ์ รายการเที่ยงวันทันข่าว) มาเป็นระยะๆ 

 
ประเด็นด้านสาระ 
ถาม เหตุผล/ความจําเป็นท่ีต้องมกีารจัดทํารายการข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIA และแนวทางการเปิด

เสรีรายการสงวนช่ัวคราว ๓ สาขา ภายใตค้วามตกลง AIA ? 
ตอบ ๑. ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) 

เป็นการนําเอากรอบความตกลงเขตการลงทนุอาเซียน (Framework Agreement on ASEAN 
Investment Area: AIA) ซ่ึงเป็นความตกลงเปิดเสรีด้านการลงทุนภายในอาเซียน และความตกลงเพ่ือ
ส่งเสริมและคุม้ครองการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection 
of Investment: IGA) มารวมเป็นฉบับเดียวกัน โดยได้มีการลงนามแล้วเม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่
ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ขาดประเทศไทยที่ยังไม่ให้สัตยาบันความตกลงฯ) 

๒. ภายใต้ความตกลง AIA ซ่ึงมีผลบังคับใช้มาต้ังแต่ปี ๒๕๔๒ ได้อนุญาตให้แต่ละประเทศสมาชิกจัดทํา
รายการข้อสงวนเพ่ือระบุสาขาท่ีไม่เปิดเสรีและระบุมาตรการท่ีเป็นข้อจํากัดด้านการลงทุน (เช่น การจด
ทะเบียนบริษัท การถือครองท่ีดิน เป็นต้น) ได้ตามความสมัครใจ ไม่มีหลักการต่างตอบแทนหรือการเจรจา
แลกเปลี่ยน ท้ังน้ี รายการข้อสงวนแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ รายการสงวนช่ัวคราว (Temporary Exclusion 
List: TEL) ท่ีมีกําหนดเวลาเปิดเสรี และรายการอ่อนไหว (Sensitive List) ท่ีไม่มีกําหนดเวลาเปิดเสรี  

- ไทยมีรายการสงวนช่ัวคราวทั้งหมด ๔ รายการ ได้แก่ (๑) การผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่ (๒) การ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (๓) การเพาะขยายและปรับปรุงพันธ์ุพืช และ (๔) การทําป่าไม้จากป่าปลูก ซ่ึง
รายการที่ (๑) เปิดเสรีไปแล้วในปี ๒๕๔๖ สว่นรายการที่ (๒) – (๔) มีกําหนดเปิดเสรีภายในปี 
๒๕๕๓ แต่ไทยยังไม่ได้เปิดเสรี 

๓. ภายใต้ความตกลง ACIA ระบุให้ประเทศสมาชิกย่ืนรายการข้อสงวนต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนภายใน 
๖ เดือนหลังจากลงนาม เพ่ือนําเสนอและขอการรับรองจากท่ีประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIA 
Council) ต่อไป โดยรายการข้อสงวนภายใต้ ACIA ต้องไม่ Backtrack AIA เดิม กล่าวคือ รายการสงวน
ช่ัวคราวยังคงต้องเปิดเสรีตามกําหนดเดิม 
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๔. การจัดทํารายการข้อสงวนและแนวทางการเปิดเสรีรายการสงวนช่ัวคราวของไทย เกิดความล่าช้า
เน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ มี
มติให้เปิดเสรีรายการสงวนช่ัวคราว ๓ สาขา โดยถอดออกจากรายการข้อสงวน ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านจาก
ภาคประชาชน กนศ. จึงได้พิจารณาทบทวนและมีมติให้เลื่อนการเปิดเสรีจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ 
ออกไปก่อน และให้จัดต้ังคณะทํางานเพื่อหารือและเสนอแนวทางการเปิดเสรีรายการสงวนช่ัวคราว ๓ 
รายการ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุนเปน็หัวหน้าคณะทํางานและมีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบ พร้อมท้ังให้บรรจุรายการสงวนช่ัวคราว ๓ รายการไว้ในรายการข้อสงวนของ 
ACIA ด้วย 

๕. ขณะน้ี การมีผลบังคับใช้ความตกลงฯ ได้ล่วงเลยกําหนดเวลามามากแล้ว และประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่ืนได้ขอให้ไทยเร่งดําเนินการตามกระบวนการภายในใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือให้ทันการประชุมผู้นํา
อาเซียน (ASEAN Summit) ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 

ถาม ความตกลง ACIA มีสาระสําคัญท่ีแตกต่างจากความตกลงเดิมท่ีอาเซียนมีอยู่อย่างไร ? 
ตอบ ๑. ความตกลง ACIA มีลักษณะ comprehensive ซ่ึงรวมมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในด้านสําคญั 

๔ หลัก ประกอบด้วย การเปิดเสรี การคุ้มครอง การส่งเสริม และการอํานวยความสะดวก  
การเปิดเสรี  ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการลงทุนท้ังในรูปแบบของการลงทุนทางตรง (FDI) และ
การลงทุนในหลักทรัพย์ (portfolio) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างมี
นัยยะสําคัญในอาเซียนได้ใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้วย นอกจากนั้น แนวทางการเปิดเสรีของ ACIA 
ยังจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องของกฎระเบียบมากข้ึนด้วย 
การคุ้มครอง  มีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักลงทุนมาก
ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ก่อให้เกิดภาระหรือความเสี่ยงกับรัฐจนเกินไป รัฐยังคงมีสิทธิในการออก
กฎระเบียบภายในเพ่ือกํากับดูแลการประกอบธุรกิจตราบใดที่ไม่ขัดกับพันธกรณี และยังอนุญาตให้รัฐ
สามารถกําหนดข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขที่จําเป็นได้ เช่น การต้องได้รับใบรับรองสิทธิอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นต้น 

๒. ความตกลง ACIA ครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจ ๕ สาขา ซ่ึงประกอบด้วย เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมือง
แร่ และอุตสาหกรรมการผลติ รวมถึงบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ ๕ สาขาข้างต้น โดยผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์ คือ 
นักลงทุนอาเซียนและต่างชาติที่มีกิจการอยู่ในอาเซียน (ไทยสงวนไม่ให้ non-Party) 

 
ถาม การจัดทําข้อสงวนของไทยภายใต้ความตกลง ACIA มีแนวทางเป็นอยา่งไรบ้าง ? 
ตอบ ไทยได้มีการกําหนดแนวทางการจัดทําข้อสงวนของไทยภายใต้ความตกลง ACIA จํานวน ๙ ข้อ ซ่ึงได้ผ่าน

ความเห็นชอบจาก กนศ. แลว้เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ประกอบด้วย 
 ข้อ ๑ คํานึงถึงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหลัก ประกอบกับ
กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ข้อ ๒ คํานึงถึงพันธกรณีของไทยภายใต้รายการข้อสงวนของ AIA 
 ข้อ ๓ ปรับปรุงรายการข้อสงวนในกิจการเหมืองแร่ โดยผ่อนปรนเงื่อนไขในการถือหุ้นของนักลงทุน
อาเซียนในกิจการเหมืองแร่ให้เท่ากับท่ีผ่อนปรนให้นักลงทุนออสเตรเลียภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย ตามข้อบทการปฏิบัติเย่ียงชาติท่ีได้รับความอนุเคราะห์ย่ิง (Most Favoured-Nation 
Treatment: MFN) ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ 
 ข้อ ๔ สงวนสิทธิในการออกมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนท่ีไม่ใช่การลงทุนโดยตรง (Non-FDI) 
สิทธิของผู้มีถิ่นพํานักถาวร (PR) การขยายสิทธิภายใต้ความตกลงให้นักลงทุนต่างชาติท่ีมีกิจการอยู่ใน
อาเซียนและต้องการขยายการลงทุนในประเทศอาเซียนอ่ืน (Foreign-owned ASEAN-based investor) 
ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีเพ่ิมเติมจาก AIA 
 ข้อ ๕ สงวนสิทธิในการออกมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและการป้องปราม
การเก็งกําไรค่าเงินบาท 
 ข้อ ๖ สงวนสิทธิในการออกมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และกิจการท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับภาครัฐ 
 ข้อ ๗ สงวนสิทธิในการออกมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 ข้อ ๘ ให้ไทยสามารถสงวนมาตรการในสาขาหรือกิจกรรมท่ียังไม่เคยมีมาตรการกํากับดูแลมาก่อน 
(Unregulated sectors or activities) ได้ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการกําหนดนโยบายของภาครัฐ 
 ข้อ ๙ กันเรื่องการเปิดเสรีภาคบริการ ยกเว้นบริการที่เกี่ยวข้องกับ ๕ ภาค (Services incidental to 
5 sectors) ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตของความตกลง ACIA ออกจากความตกลง ACIA เพราะควรอยู่ภายใต้ความ
ตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน (AFAS) 
 

ถาม รายการข้อสงวนของไทยภายใต้ความตกลง ACIA มีสาระสําคัญเป็นอย่างไร ? 
 ๑. รายการข้อสงวนของไทยภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA) ได้มีการจัดทําตาม

แนวทาง ๙ ข้อ ตามมติ กนศ. และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Coordinating Committee on Investment: CCI) และที่ประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนและคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AEM-๑๔th AIA Council) แล้ว เม่ือวันท่ี ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ อีกทั้งได้มีการปรับแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ แล้วด้วย 

๒. บัญชีรายการข้อสงวนของไทยมีท้ังหมด ๒๕ รายการ โดยได้ระบุรวมรายการในบัญชี ๑ แนบท้าย 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวน ๗ รายการ รวมท้ังกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
การเพาะขยายและปรับปรุงพันธ์ุพืช การทําไม้จากป่าปลูก กิจการผลิตสุราและเอทิลแอลกอฮอล์ และการ
ถือครองอาคารชุด (ท่ีมีการแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว)  
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ถาม รายการข้อสงวนของไทยภายใต้ความตกลง ACIA ผูกพันให้ไทยต้องเปิดเสรีการลงทุนมากขึ้นหรอืไม่ ? 
ตอบ ๑. ภายใต้ความตกลง ACIA ได้มีการกําหนดกรอบอย่างกว้างๆ ไว้เพ่ือเร่งรัดให้ประเทศสมาชิกเปิดเสรีมาก

ขี้นตามลําดับเพ่ือบรรลุเป้าหมายให้มีการเคล่ือนย้ายการลงทุนในภูมิภาคได้อย่างเสรีในปี ๒๐๑๕ อย่างไรก็ดี 
การเปิดเสรีภายใต้ ACIA นั้น กําหนดให้เป็นไปตามความสมัครใจของประเทศสมาชิก ดังน้ัน ไทยสามารถ
เลือกเปิดเสรีในสาขาและช่วงเวลาที่มีความพร้อมได้ หรือขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐ น่ันเอง 

๒. รายการข้อสงวนของไทยภายใต้ความตกลง ACIA จัดทําตามกฎหมายภายในของไทยในปัจจุบันท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกิจการที่ไม่ใช่บริการ เช่น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 
๒๕๔๒ ประมวลกฎหมายท่ีดิน และพระราชบัญญัติป่าสงวน เป็นต้น จึงไม่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ
ไทย เน่ืองจากไม่ได้ก่อให้เกิดการแก้ไขกฎหมายเดิมท่ีมีอยู่  
 

ถาม ตามพันธกรณขีองไทยภายใต้ความตกลง AIA เดิม ซ่ึงจะต้องมีการเปิดเสรี (phase-out) ใน ๓ สาขา 
ภายในปี ๒๕๕๓ ได้มีการกําหนดแนวทางการเปิดเสรีดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

ตอบ ๑. ไทยมีแนวทางการเปิดเสรีรายการสงวนช่ัวคราว ๓ สาขา ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง AIA เดิม ซ่ึง
ได้ผ่านความเห็นชอบจาก กนศ. แล้วเม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เช่นเดียวกับการจัดทําข้อสงวน
ภายใต้ความตกลง ACIA) คือ เห็นควรผ่อนปรนมาตรการด้านการลงทุนในกิจการในรายการสงวนชั่วคราวท้ัง 
๓ สาขา เน่ืองจากอาเซียนยอมรับให้การผ่อนปรนมาตรการบางส่วนถือว่าเป็นการเปิดเสรี (phase-out) 
ตามพันธกรณี โดยมีตัวอย่างจากกรณีเปิดเสรีรายการสงวนช่ัวคราวของพม่า โดยมีแนวทางการเปิดเสรีตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
 - กิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เห็นควรเปิดเสรีในกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําให้กับนักลงทุนอาเซียนได้
เฉพาะสาขาย่อย ๒ สาขา คือ สาขาการเพาะเลี้ยงทูน่าในกระชังนํ้าลึก (Tuna sea cage culture) และ
สาขาการเพาะเล้ียงกุ้งมังกร (Spiny lobster) เฉพาะชนิดพันธ์ุท้องถิ่นในประเทศไทยที่ได้จาการเพาะพันธ์ุ ๖ 
ชนิด (P. versicolor, P. homarus, P. ornatus, P. longipes, P. penicilatus และ P. polyphagus) 
ตามที่กรมประมงระบุ โดยให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้สูงสุด ร้อยละ ๕๑  
 - กิจการเพาะขยายและปรับปรุงพันธ์ุพืช เห็นควรให้เปิดเสรีการลงทุนเพาะขยายและปรับปรุงพันธ์ุ
พืชเฉพาะหอมหัวใหญ่ ให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ ๕๑ และต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายท่ีมี 
 สําหรับกิจการทําป่าไม้จากป่าปลูก กรมป่าไม้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

๒. สําหรับแนวทางการเปิดเสรีรายการสงวนช่ัวคราว 3 สาขาน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือ
ร่วมกับผู้ประกอบการไทยแล้ว เห็นว่า นอกจากจะไม่ส่งผลกระทบแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
อีกด้วย เน่ืองจากพันธ์ุของสัตว์น้ําและพันธ์ุพืชท่ีเปิดเสรีเพ่ิมเติม เป็นกิจการที่คนไทยไม่สามารถทําได้และ
ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ 
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ถาม ประโยชน์และผลกระทบของความตกลง ACIA ท่ีคาดว่าจะได้รับ ? 
ตอบ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ได้แก่ 

๑. เชิงรับ : ได้รับเงินลงทุนท่ีมากขึ้นท้ังจากอาเซียนด้วยกันเองและจากต่างชาติ 

๒. เชิงรุก : เปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยที่มีความสนใจ/มีศักยภาพไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน หลักประกันท่ี
ม่ันคงมากขึ้น 

๓. เสริมสร้างให้ภมิูภาคอาเซียนเป็นฐาน/เขตรองรับการลงทุนที่ครบวงจรมากขึ้น (เช่น อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ลงทุนผลติส่วนประกอบต่างๆ ในประเทศสมาชิก ยางล้อรถและประกอบช้ินส่วนในไทย) 

๔. การลงทุนท่ีมากข้ึนก่อให้เกิดผลพลอยได้ในเชิงบวกกับเศรษฐกิจมหภาค เช่น การจ้างงานที่มากขึ้น การ
พัฒนาคุณภาพ/ฝีมือ/ทักษะของแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภค การ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลผลิต เป็นต้น 
ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น คือ การแข่งขนัท่ีสูงขึ้นท้ังการลงทุนภายในประเทศและการออกไปลงทุนใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งน้ี ภาครัฐก็มีหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนอยู่แล้ว เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 
 

ถาม ท่ีผ่านมา ได้มกีารศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีจากความตกลงดังกล่าวหรือไม ่? 
ตอบ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) มีมติจากการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
รวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับผลดี-ผลเสีย และผลกระทบการเปิดเสรีดังกล่าวเพ่ือรายงาน กนศ. ต่อไป ซ่ึง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเชิงลึกโดย กรมประมง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมป่าไม้ 
  

 
 
 


